
  
 
  

Veiledning for ph.d.-kandidatenes tillitsvalgte og representanter  

HINNs ph.d.-utdanninger omfattes av høgskolens kvalitetssystem, og skal i tråd med dette ha to 

tillitsvalgte (ordinær + vara) som representerer hele kandidatgruppen. Alle tillitsvalgte skal normalt 

være innenfor ph.d.-perioden og beherske norsk, svensk eller dansk. 

HVEM ER DU SOM PHD TILLITSVALGT? 

 Du er engasjert og ønsker å være med på å kvalitetssikre HINN ph.d.-utdanninger 

 Du representerer ph.d.-kandidatenes interesser.  

 Du er en kommunikasjonskanal mellom ph.d.-kandidatene og ph.d.-ledelsen. 

 Du er medlem i ph.d.-utvalget på fakultetet 

 Du følger opp kvalitetsarbeidet i ph.d.-utdanningen. En del av dette arbeidet er å 
være med på å forbedre studiet og den faglige kvaliteten og læringsmiljøet. 

 Rollen som tillitsvalgt gjelder kun for studentsaker i ph.d.-programmet. Spørsmål om 
arbeidsforhold eller arbeidsmiljø henvises til nærmeste personalansvarlig, 
fagforeningstillitsvalgt eller verneombud. 

 Den tillitsvalgte kan få kjennskap til andres personlige forhold, og har derfor 
taushetsplikt etter de regler som gjelder i forvaltningslovens § 13. 

 Tillitsvalgte ved ph.d.-programmene er også kandidat til rollen som ph.d.-
studentenes representant i HINNs sentrale FoU-utvalg. 

Valg av tillitsvalgt og vara: 

Tillitsvalgte utpekes ikke av høgskolen, men velges av kandidatgruppen. De tillitsvalgte sitter 

normalt ett år om gangen. Valg av tillitsvalgt må være gjennomført før semesterslutt i 

vårsemesteret, og valget gjelder for perioden august – juni. 

Valg av tillitsvalgt skjer i et eget valgmøte. Ph.d.-leder har ansvar for at ph.d.-kandidatene på 

programmet blir kalt inn til valgmøte minimum 4 uker før det holdes, mens det er ph.d.-

kandidatenes ansvar å gjennomføre valget. Resultatet oppgis kun i form av hvem som er blitt 

valgt til tillitsvalgt og vara. Informasjon legges ut på inn.no.  

Høgskolens kvalitetssystem er det styrende dokumentet for tillitsvalgtes rolle og valg av 

tillitsvalgte. Hvert ph.d.-program regnes som tilsvarende studieprogram i ordinære studier 

og ph.d.-leder tilsvarer studieprogramansvarlig. Se HINNs kvalitetssystem, nettside om 

Studentmedvirkning i kvalitetsarbeidet. 

Ph.d.-tillitsvalgtes rolle i ph.d.-utvalget 

https://www.inn.no/om-hoegskolen/organisering/raad-og-utvalg/ph.d.-utvalg
https://www.inn.no/student/utdanningskvalitet/kvalitetssystem/kvalitetsarbeid-i-studieprogrammene/kvalitetsarbeid-i-forskerutdanningen-ph.d
https://www.inn.no/studier/studietilbud/skole-barnehage-og-pedagogikk/ph.d.-i-barn-og-unges-deltakelse-og-kompetanseutvikling
https://www.inn.no/student/utdanningskvalitet/kvalitetssystem/kvalitetssystemets-innhold/studentmedvirkning-i-kvalitetsarbeidet


  
 
  

Ph.d.-kandidatenes tillitsvalgte er medlem i ph.d.-utvalget på linje med de fire andre 

medlemmene og har stemmerett. Ph.d.-utvalget har ansvar for at opplæringsdelen i ph.d.-

utdanningene sammen med avhandlingsarbeidet utgjør en utdanning på høyt faglig nivå og 

følger internasjonale standarder. Utvalget fungerer tilsvarende studieprogramutvalg i 

ordinære studier når studiekvalitetssaker behandles, for eksempel når utvalget behandler 

ph.d.-kandidatenes emneevalueringer og ph.d.-leders årlige kvalitetsrapport. Tillitsvalgt 

fungerer som ph.d.-kandidatenes talerør i det løpende kvalitetsarbeidet. Tillitsvalgt skal 

formidle synspunktene til kandidatgruppen, og representere dem i saker som blir tatt opp på 

møtene. Tillitsvalgte kan også løfte større prinsipielle saker i ph.d.-utvalget.  

 

HINN bestreber seg på at saker løses på lavest mulig nivå, ved at tillitsvalgt for eksempel tar 

direkte kontakt med de involverte parter og søker informasjon hos ph.d.-leder og/eller 

ph.d.-koordinator. Når en enkelt stipendiat presenterer et problem, en utfordring eller et 

synspunkt, er det viktig å undersøke om dette er representativt for ph.d.-gruppen eller ikke, 

for å avgjøre videre saksgang. Saker som skal løftes opp i ph.d.-utvalget bør dokumenteres 

på best mulig måte. Dokumentasjon kan for eksempel være i form av referat fra viktige 

samtaler, eller at en tar vare på e-poster fra de involverte i saken.  

Møtemengden i ph.d.-utvalgene varierer, men det må regnes omkring tre-fire møter i 

semesteret. Er tillitsvalgt forhindret i å delta på møter, skal dette varsles så snart som mulig 

til ph.d.-koordinator. Tillitsvalgt ber samtidig vara om å stille i møtet. Det er også mulig for 

tillitsvalgte og vara å fordele møteplikten i ph.d.-utvalget seg imellom. 

 

For et års verv får tillitsvalgt og vara 50 timer til fordeling seg imellom. Etter endt verv blir 

disse timene føyd til som forlengelse på ansettelsesperioden. Dette gjelder kun dersom de 

tillitsvalgte er ansatt i stipendiatstilling ved HINN.  

Ph.d.-kandidatenes representant i HINNs FoU-utvalg 

Forsknings- og utviklingsutvalget (FoU-utvalget) har to typer studentrepresentanter, en for 

ph.d.-kandidatene og en representant fra studentene, valgt av STINN. Det er høgskolens 

ph.d.-kandidater som velger sine to representanter (ordinær + vara) i FoU-utvalget. Det er 

normalt ph.d.-programmenes tillitsvalgte som er kandidater til å velges inn som ph.d.-

kandidatenes representant og vara. Sekretær for FoU-utvalget har ansvar for å kalle inn 

ph.d.-programmenes tillitsvalgte til et valgmøte og bistå med teknisk løsning av 

gjennomføring av valget. Det er de tillitsvalgtes ansvar at valget blir gjennomført samt å gi 

resultatet til FoU-utvalget.  

Ph.d.-kandidatenes representant er medlem i FoU-utvalget på linje med de andre 

medlemmene og har stemmerett. Representanten fungerer som ph.d.-kandidatenes talerør i 

det løpende kvalitetsarbeidet og representere ph.d.-kandidatenes interesser i saker som blir 

https://www.inn.no/om-hoegskolen/organisering/raad-og-utvalg/fou-utvalget


  
 
  

tatt opp på FoU-utvalgets møter. Representanten kan rådføre seg med de øvrige tillitsvalgte 

på andre ph.d.-program eller kandidatgruppa på eget program. Tillitsvalgte kan også løfte 

større prinsipielle saker i ph.d.-utvalget og kan videreformidle synspunktene til 

kandidatgruppen.  

FoU-utvalget holder normalt to møter i semesteret, totalt fire i løpet av et år. Er 

representanten forhindret i å delta på møter, skal dette varsles så snart som mulig til 

utvalgets sekretær. Representanten ber samtidig vara om å stille i møtet. Det er også mulig 

for representant og vara å fordele møteplikten i FoU-utvalget seg imellom. 

 

For et års verv får representanten i FoU-utvalget og vara 30 timer til fordeling seg imellom. 

Etter endt verv blir disse timene føyd til som forlengelse på ansettelsesperioden. Dette 

gjelder kun dersom de tillitsvalgte er ansatt i stipendiatstilling ved HINN.  

Attest til tillitsvalgte og FoU-utvalgs representanter 

Alle tillitsvalgte har krav til å få en attest når funksjonstiden opphører. Det er en forutsetning 

at oppslutning om tillitsvervet vurderes som tilfredsstillende.  

 


